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Biz Kimiz?
2000 yılında, gümrükleme ve karayolu taşımacılığında 

Doğu ve Batı arasında köprü kurmak amacıyla kurumsal 
yolculuğumuza başladık. 2006’da, Setrans Uluslararası 

Taşımacılık Ltd. Şti. Gümrükleme Hizmetleri’ni bünyemize 
kattık. Bu tarihten sonra ünvanımız Tunaset Gümrük 

Müşavirliği Ltd. Şti. olarak güncellendi.

2009 yılında, faaliyet alanlarımıza global lojistik işlemlerini 
de ekledik. Böylece Tunaset Gümrük Müşavirliği 

ve Global Lojistik Ltd. Şti. ünvanını alarak, ulusal ve 
uluslararası alandaki gümrük ve lojistik faaliyetlerimize 

bugünkü şeklini verdik.



Vizyonumuz

Misyonumuz

Mesleki varlığımızın güvence altında sürdürülebilir ve geliştirebilir büyümesini sağlamak. İlgili olduğumuz tüm 
platformlarda görüş ve düşüncelerimizin dile getirilmesine imkan sağlamak. Teknolojinin getirdiği avantajları kullanarak 
gümrükleme süreçlerinin tüm aşamalarında izlenebilir ve hızlı bir akış kazandırmak.

Farklılıklar yaratarak gümrük müşavirliği sektöründe kalıcı üstünlükler yaratmak, Tunaset Gümrük Müşavirliği olarak 
sahip olduğumuz prensiplerin ışığında müşterilerimize sürdürülebilirlik çerçevesinde verimlilik sunmak.
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İthalat Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavirliği

İthalat Departmanımız, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri sektördeki işleyişi bilerek müşteri ile aynı dili 

konuşmak için sektör bazında uzmanlaşmıştır. Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmek ve daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla müşteri 

temsilcisi sistemi ile çalışmaktadır. Dış ticarette işlemlerin doğru yapılması kadar hızında önemini bilen uzman kadromuz, işin gerekliliğini yerine 

getirebilmek için şirketimizdeki tüm departmanlardan gerekli desteği almaktadır.

İthalat Departmanımız, ithalat işlemleri öncesi alınması gereken her türlü ön izne ilişkin (Kayıt Belgesi, TSE, CE, Tarım İl Müdürlüğü İzni, İthal Lisansı, 

İŞGÜM vb.) müracaatları, izinlerin alınmasını ve belgelerin ilgili kuruluştan teminini bizzat gerçekleştirir. Tüm süreçlerin takibi sırasında şeffaflık ve 

dürüstlük ilkelerinin çalışmalarımıza yansıması olarak, işlemlerin tüm süreçleri ölçülmekte müşterilerimiz ile online olarak paylaşılmaktadır.

Yeni Teknolojilerin iş akışlarında uygulanarak entegre edilmesi, dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak, verimlilik ve tasarrufu artırma yolunda ilerlemektedir.

Tüm işlemlerimizin raporları aktif şekilde sistemsel olarak hazırlanmakta ve müşterimizin işlem takiplerini kolaylaştırmak adına gönderimi istenilen 

periyotlarda otomatik olarak sağlanmaktadır. Firmalarımızın isteklerine bağlı olarak farklı rapor çalışmaları da yapılmakta ve paylaşılmaktadır.



Gümrük Müşavirliği

İhracat Departmanımız, ihracat ile ilgili tüm süreçlerin takibi, mesleki kurum ve kuruluşlar da ön izinlerin alımı ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra;

Ülkemizin, 2023 yılına özel 500 Milyar hedefi doğrultusunda, halkanın bir zinciri olan bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi amaç edindik. 

İhracat, her zaman verilen terminlere yetişme çabası içerisinde kısıtlı zamanda gerçekleşmektedir. Bizler, kısıtlı olan zamanı en verimli şekilde 

kullanabilmek ve daha önce belirlenmiş olan süreçlerimizi, haftalık olarak düzenli ölçme ve değerlendirme ile hem doğru hem de en hızlı süreci 

sağlamaya çalışıyoruz.

İhracat ile ilgili gelişmeleri yurt içi mevzuatlarımızdan günlük düzenli takip ediyor, bununla da yetinmeyip ihracatçılarımıza nasıl daha faydalı olur 

düşüncesi ile gerek Serbest Ticaret Anlaşmaları gerekse de İhracat yapılan ülke ve bölgeler de varsa sektörel bazda alınan kararları da güncel olarak takip 

ediyoruz. Gümrük Müşavirliği Sektörü, normal şartlarda Gümrük Müşavirliği alanında hizmet verir. Biz, müşavirlik dışında ihracat alanında uzman olan 

ekiplerimiz ile aynı zamanda ihracat yapan müşterilerimizin Dış Ticaret anlamında da çözüm ortağıyız.

Proje bazlı özel grup çalışmaları, Uluslararası düzeyde operasyon takibi, Dış Ticaret alanında AR-GE çalışmaları,

İhracatı geliştirme çalışmaları, Firmaların beklenti ve talepleri doğrultusunda periyodik rapor, sunum ve istatistiki çalışmalarda yer 
almaktadır.

İhracat Gümrük Müşavirliği



Gümrük Müşavirliği

Uluslararası İthalat Sözleşmesi kapsamında, taraf ülkeler arasında eşyanın gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkân sağlayan, teminat 

yerine geçen ve beyanname olarak kabul edilen bir belgedir. Eşyanın gümrükten geçişini kolaylaştırmak ve süresini kısaltmak amacıyla düzenlenen ATA 

karnesinin varlığında gümrükler ve ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılması gerekmemektedir.

ATA karneleri her ülkede resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar tarafından düzenlenir ve geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren 1 

yıldır. Karnenin geçerlilik süresinden daha uzun bir süre eşyanın geçici ithalat rejimi altında kullanımı talep edildiğinde, mevcut karnenin süresi uzatılamaz 

ancak teminat aranmaksızın yeni bir ATA karnesi ile eşyanın kullanımına devam edilebilir. Bunun için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gerekçeleriyle 

birlikte yapılan başvurunun ardından, geçici ithalat ülkesi gümrük makamlarının da kabul etmesi koşuluyla, Birlik tarafından yapılan araştırmanın 

neticesinde uygun görülürse mevcut karnenin yerine yeni bir karne düzenlenir.

ATA karnesi için gerekli teminat eşyanın toplam değerinin yarısı olarak belirlenir.

Bir işçilik görmesi veya tamir edilmesi istenen eşyalar ATA karneleri ile ithal edilemezler.

Ata Karne İşlemleri



Gümrük Müşavirliği

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali 

ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin 

uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari 

faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki 

olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak 

tanımlanabilir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunun’da serbest 

bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; 

ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan 

yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, 

işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti 

geliştirmek olarak sıralanmıştır. BSN&CO, serbest 

bölgelerde 3568 Sayılı  Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu uyarınca müşterilerine hizmet vermektedir.

Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde ki idari işlemlerin takibi,

Ulusal ve Uluslararası yatırım fizibilitesi yapılması,

Yabancı sermayeli şirket kuruluşları,

Serbest bölgede şirket kuruluşları yapılması,

Serbest bölge şirketlerinin şube kuruluşları,

Yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artışları,

Yabancı sermayeli şirket birleşmeleri,

Yabancı sermayeli şirketlerin tasfiye işlemleri,

Yabancı sermayeli şirketlerin bölünmeleri,

Yabancı sermayeli şirketlerin hisse devirleri,

Diğer TTK Hükümlerine göre işlemler.

Yabancı Sermaye Mevzuat, 3568 sayılı yasa kapsamındaki gelişmeler ve değişiklikler 

konusunda danışmanlık yapılması,

Yabancı Sermaye Mevzuat, 3568 sayılı yasa kapsamındaki gelişmeler ve değişiklikler 

konusunda danışmanlık yapılması,

Serbest Bölge İşlemleri



Gümrük Müşavirliği

Tasarım Desteği

İstihdam Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi

TURQUALITY Programı

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarına Katılığım Desteği

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Teşvik Danışmanlığı
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